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ARTIGO DE MODA E ESTILO

PRETO pela ausência de co-
res, passa um ar de poder, força, 
elegância e mistério consequente-
mente transmite distanciamento. 

VERMELHO  transmite es-
tímulo e sensualidade, um 

exemplo que não preci-
sa você estar com um 

decote profundo 
ou transparência 

para transmitir 
sensualidade.

Usar co-
res é domi-
nar a arte 
do autoco-
n h e c i m e n -
to, elas 
transmitem 
e nos aju-

dam a ex-
pressar nos-

sos humores e 
nossas vontades.

Eu sempre 
gostei de usar cores, 

mas depois que passei 
a entender melhor suas 

mensagens confesso que me 
apaixonei e digo mais, é um 
caminho sem volta, porque 
COR É VIDA!
Então qual é a sua cor preferida?

O PODER DAS CORES

por Gisely Moleta Cordeiro

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

E studos comprovam que 
93% da nossa linguagem 

é não verbal e apenas 7% está 
na mensagem que passamos e 
a cor representa visualmente 
80%. Diante dessa informação 
percebemos o quanto é 
importante as cores no 
nosso visual.

A psicologia 
das cores é o es-
tudo que mos-
tra a forma 
como nos-
so cérebro 
identifica e 
t ransforma 
as cores em 
s e n s a ç õ e s . 
Com esse co-
n h e c i m e n t o 
facilita enten-
dermos qual a 
mensagem que 
cada cor transmite, 
assim podemos usar 
a nosso favor, tanto 
para comunicar proximi-
dade, quanto distanciamento, 
dependendo de cada situação.

CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:
ROSA transmite simpatia e 

Gisely Moleta Cordeiro
Consultora de Imagem e Personal Stylist
(42) 9 9156-5758
@giselymoletaconsultoriaimagem
gymoleta@gmail.com

amorosidade, inclusive será a cor 
da moda no próximo verão, prin-
cipalmente pelo nosso momento, 

estaremos carentes de sentimentos 
afetivos, será um momento que 
precisaremos de confiança e amor. 
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Bioestimuladores

ARTIGO DE SAÚDE
por Maria Helena Krieger Stoklos 

O 

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmeraDra. Maria Helena Krieger Stoklos

Cirurgiã Dentista 
(42) 3423-2843
(42) 9 9930-9624
@odontofacie

piscina e sauna, que trazem risco 
de contaminação. 

São indicas três sessões com 
intervalos mensais. Os mais utiliza-
dos são a hidroxiapatita de cálcio, 
o ácido polilático e a policaprolac-
tona, mais conhecidos pelos nomes 
comerciais: Radiesse, Sculptra e 
Ellansé. 

O estímulo do colágeno acon-
tece por até 18 meses após a apli-
cação, mas o resultado não é igual 
para todos. Depende da capacida-
de individual de produzir coláge-
no, que pode ser influenciada pela 
idade, tipo de pele e estilo de vida, 
que inclui tabagismo, expo-
sição solar inten-
sa e atividade 
física de alta 
performan-
ce, entre ou-
tros.

Os re-
s u l t a d o s 
são muito 
s a t i s f a t ó -
rios, apre-
s e n t a n d o 
uma pele 
renovada, 
brilhante e 
saudável.

conceito de rejuvenescimento 
facial abrange atualmente uma 

visão tridimensional, que reconhece 
como sinais de envelhecimento não 
só a perda da textura cutânea e as 
rugas de expressão, mas também as 
perdas volumétricas secundárias, à 
remodelação óssea e a redistribuição 
da gordura facial.

Os bioestimuladores, de um 
modo geral, promovem uma leve re-
ação inflamatória na derme, fazen-
do com que os nossos fibroblastos 
(células responsáveis pela produção 
de colágeno) se ativem e produzam 
novas fibras que dão sustentação à 
pele. Alguns agem também como 
preenchedores, que, dependendo 
da concentração e do número de 
sessões dão volume à área tratada, 
podem, em alguns casos, substituir 
os preenchedores clássicos.

A aplicação é semelhante a do 
ácido hialurônico. O produto é dis-
tribuído em alguns pontos da face 
com uma micro cânula bem fina, 
para minimizar a probabilidade 
de equimoses (roxinhos) e edemas 
(inchaços). Dá para ir trabalhar 
no mesmo dia, mas é recomenda-
do não fazer esforço físico nas 24 
horas seguintes, já que a área fica 
sensível e dolorida. Evitar também 

ARTIGO DE SAÚDE

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera
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Idade Corporal x Idade Cronológica
Já lhe aconteceu sentir-se mais velho do que deveria? Isso pode acontecer 

quando a nossa idade metabólica não coincide com a nossa idade real.

Qual a diferença?
A idade corporal de uma 

pessoa, também chamada de me-
tabólica, pode ser diferente da 
que consta na sua certidão de 
nascimento (idade cronológica). 
A idade metabólica representa o 
estado de saúde que o corpo na 
verdade tem (a idade do corpo). 
Às vezes, uma pessoa parece mais 
velha do que é; às vezes, mais jo-
vem. Isso se deve à idade metabó-
lica, quando comparada à idade 
cronológica. Em algumas situa-
ções, essa diferença não é visível, 
mas pode ser identificada por um 
laudo corporal com a realização 
de uma biompedância.

De forma simplificada, para 
definir a idade corporal são anali-
sados os seguintes fatores:

•  Composição do corpo (altu-
ra, peso, % de gordura, % de mús-
culo, % de gordura visceral, etc)

•  Circunferência da cintura
• Pressão sanguínea em repouso
O que isso afeta meu dia-a-dia?
À medida que envelhecemos, 

nosso sistema imunológico vai per-
dendo a capacidade de combater 
novas infecções. Isso deixa os idosos 
mais vulneráveis a diversas doenças 
e faz com que, por exemplo, uma 
gripe comum possa evoluir para um 
quadro de pneumonia grave. 

O problema é: quem podemos 
considerar “idosos”? Se você tem 
45 anos de idade cronológica, mas 
sua idade corporal é de 60 anos, 
você está exposto a fatores de risco 
que nem imagina, ainda mais se já 
tiver associadas outras condições 
de saúde, tais como: hipertensão, 
diabetes, obesidade, entre outros.

Sendo assim, desacelerar a 
idade biológica tornando-a igual 
ou menor que a idade cronológi-
ca é o melhor caminho para ga-
rantir sua saúde, longevidade e 
qualidade de vida.

DADOS DA CLIENTE
Nome: Jessica*
Data de nasc.: 11/02/1991
Idade cronológica: 29 anos
Altura: 1,60m 
Peso: 69,6kg 
Circunferência Abdominal: 87cm 
Pressão arterial: 120x80

BIOIMPEDÂNCIA
I.M.C. 27,2 
% Gordura: 42,7% 
% Massa Muscular: 24,1% 
% Gordura Visceral: 6% 
T.M.B. 1371 kcal 
Idade corporal: 45 anos 

* nome fictício

CLIENTE MAGRASS

Após eliminar 17kg, qual 
a idade metabólica da 

Vanessa agora?

Como fazer isso?
O primeiro passo é realizar o lau-

do corporal. Por exemplo, confira abai-
xo os dados da nossa cliente Jessica*:

Com base nesses dados e ou-
tras informações personalizadas, 
para esta cliente, a indicação é de 
um tratamento de Emagrecimento 
com duração de 20 semanas.

E você, qual sua idade corpo-
ral? Agende agora seu horário e 
venha descobrir como a Magrass 
pode ajudar você a ter mais saúde 
e qualidade de vida.
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ARTIGO DE SAÚDE

S antigas atividades consideradas 
prazerosas. Além disso, alimen-
tos mais leves e dietas mais ba-
lanceadas parecem estar direta-
mente ligados à disposição para 
as atividades, tudo está ligada a 
sua persistência.    

A consistência de um ato 
ou ação que você pratica repe-
tidamente, acaba tornando-se 

um hábito em sua vida. Sim, é 
isso mesmo que você acabou de 
ler. Nosso subconsciente enten-
de que, ao repetir determinada 
ação de forma constante, ela 
deve se repetir sempre, de for-
ma automática e mecânica que 
muitas das vezes nem percebe-
mos que a praticamos.

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

A PREGUIÇA TEM DOMINADO SEUS HÁBITOS? 

por Junior Barby

Junior Barby
CREF :034183-G/PR 
Personal Training 
(42) 9 9820 8960
@junior_barby_personal

Se você se pergunta como 
alguém consegue acordar as 
05:00 horas da manhã para sair 
correr na rua ou para praticar 
uma simples leitura nas pri-
meiras horas da manhã, pode 
ter certeza que para que ela 
conseguisse fazer essas ativi-
dades de forma natural e es-
pontânea, foi a consistência 

com que essa pes-
soa repetiu o mes-
mo ato por várias e 
várias vezes.

Então se você 
é uma pessoa que 
possui maus hábi-
tos em sua rotina, 
sejam eles alimen-
tares ou em qual-
quer área de sua 
vida, a resposta 
para virar o jogo é 

a consistência. Por mais que 
você queira desistir, lembre-
-se do motivo pelo qual está 
fazendo isso, traçando metas 
e prazos para atingir seus ob-
jetivos, com a consciência de 
que a consistência pode trazer 
muitos benefícios a longo pra-
zo para sua qualidade de vida.

e sua resposta for SIM, isso 
pode ajudar você!
Você já deve ter se sentido 

exausto e sem vontade para re-
alizar as atividades diárias, isso 
é considerado normal, mas se 
isso ocorre com frequência com 
você, tome isso como um alerta.

Mas afinal, a preguiça ou a 
falta de vontade para realizar ta-
refas diárias, 
é considerado 
uma doença 
ou condição? 

A pregui-
ça não é con-
siderada uma 
p a t o l o g i a , 
sendo assim, 
não se pode 
falar em cura. 
Mas algumas 
mudanças po-
dem diminuir significativamente 
a moleza e fornecer novas formas 
de energia e motivação. A prática 
de exercícios físicos é uma des-
sas mudanças. Algum acompa-
nhamento terapêutico também 
pode ser indicado, na tentativa 
de buscar compreender as causas 
da preguiça ou, ainda, resgatar 
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Novos costumes, novas
etiquetas, novas

interações. Momento em
que o afastamento de
certa forma traz a

aproximação de pessoas
importantes, pois o
amor, zelo e afeto se

reafirmam. E quem não
gosta de ter a mãe
sempre por perto? 

Reafirmem seus
sentimentos!

 

Feliz Dia das Mães!
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FOTO: JOÃO BOETTCHER LOCAÇÃO: TERROÁ GASTRONOMIA

Curitiba em busca de sua formação, 
onde tem seu escritório desde o ano 
de 2016. É formado pela Universi-
dade Positivo, onde também fez sua 
pós graduação em Interiores e Ligh-
ting Design, em 2018. 

André, mesmo sendo um pro-
fissional jovem, tem grande expe-
riência nas áreas de arquitetura, 
principalmente em interiores re-
sidenciais e comerciais. Com duas 
participações na CASACOR Paraná, 
onde seu principal objetivo foi bus-
car colocação no mercado e reco-
nhecimento do seu trabalho, pois se 
trata de uma mostra com críticas de 
profissionais renomados, e acabou 
por destacar-se nas duas vezes. 

Em sua participação 2018, 
assinou o ambiente Circulação do 
Fotógrafo, com a parceria da desig-
ner de interiores Flavia Mattar, e 
ganhou duas premiações: “Organi-
zação Nota 10” e “Melhor Espaço”. 
Na sua segunda participação, em 
2019, André apresentou o Toilette 
EU, TU, ELES e ganhou o prêmio na 
categoria “Esse banheiro é UAU”. 

O arquiteto sempre buscou 
olhar com sensibilidade para o per-
fil do cliente, sendo sua principal 
característica. Seu perfil é de um 
profissional versátil, a procura de 
novas experiências e especializa-
ções sempre constantes. Atualmen-
te seus projetos buscam utilizar 
conceitos da arquitetura saudável.

A arquitetura saudável está 
em pequenos detalhes, muitas 
vezes invisíveis aos nossos olhos, 
mas que fazem muita diferença 
no resultado final. A preocupação 

ANDRÉ
A rquiteto  e urbanista, nas-

ceu em Irati, mudou-se para 
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TERROÁ GASTRONOMIA – IRATI – FOTO: CAROLINA TESSAROLI

TOILETTE EU, TU, ELES – CASACOR PARANÁ 2019 – FOTO: MARCELO STAMMER

APARTAMENTO SF – RIO DE JANEIRO – FOTO: CAROLINA TESSAROLI

com ambientes saudáveis vem sen-
do foco de diversos profissionais, 
tais como médicos, terapeutas ocu-
pacionais, psicólogos e arquitetos, 
que se dedicam à estudos e pesqui-
sas na área. A arquitetura saudável 
preza pela simplicidade, usando de 
elementos corretos disponíveis no 
espaço que auxiliam na concen-
tração, relaxamento, movimenta-
ção, convivência e bem-estar em 
geral. Esse resultado vem através 
de estudos dentro do espaço, em 
conjunto com segmentos que in-
fluenciam a vida das pessoas como 
prosperidade, família, trabalho, es-
piritualidade, entre outros, soman-
do aos elementos arquitetônicos 
como escolha de cores, materiais, 
posicionamento dos componen-
tes, cuidados com a iluminação 
(natural e artificial). A arquitetura 
saudável mostra que um projeto 
arquitetônico pode aliar estética à 
qualidade de vida.

Munido desses conceitos, An-
dré tem se inspirado para a criação 
de seus projetos e consultorias em 
diversas cidades pelo Brasil, como 
em Curitiba-PR, Ponta Grossa-PR, 
Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, e 
também aqui em Irati-PR.

CABRAL

CONTATOS:
Telefone: 
(41) 99816-9443
Instagram: 
@andrecabralarquitetura 
E-mail: 
andrecabralarquitetura@gmail.com
Site:
www.andrecabralarquitetura.com

APARTAMENTO 11 – CURITIBA – FOTO: MARCELO STAMMER
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Fundada em 2014 a Sole  Incorporadora segue 
ativamente com seu segundo empreendimen-

to, o Espaço Villa. Apesar dos desafios e dos mo-
mentos difíceis que estamos vivendo em decor-
rência da pandemia Covid-19, nestes últimos dias 
o que nos fortalece para avançar são alguns pila-
res que acreditamos e o fato de proporcionar a re-
alização do sonho do imóvel próprio para aqueles 
que desejam sair do aluguel, ou de um bom inves-
timento para quem deseja ter segurança.

Nós da Sole Incorporadora acreditamos em 
Irati, por isso investimos aqui, contamos com  a 
força de trabalho juntamente com os nossos for-
necedores e prestadores de serviços local.

Acreditamos também que teremos mais 
capacidade de superar as adversidades se ti-
vermos fé, respeito e positividade.

Por isso resolvemos trazer para nossos clien-
tes através desta parceria a visualização do seu 
imóvel pronto, explorando o  máximo potencial do 
apartamento, através da criatividade e bom gosto 
do arquiteto André Cabral e da marcenaria Inovare. 
 Convidamos os futuros proprietários, e a você que 
tem sonhado em sair do aluguel, para conferir a 
praticidade e qualidade do apartamento decorado.

Agendando um horário para podermos lhe 
receber tomando todos os cuidados necessários.  
Você pode ter mais informações sobre as últimas 
unidades disponíveis e agendar a sua visita através 
do contato 42 999319431. Aguardamos sua visita!

SOLE  I N CORPOR ADORA

PAR CER IA  DE
S UCESS O

FOTO: JOÃO BOETTCHER FOTO: JOÃO BOETTCHER



15

Sou Gerson Galvão  fundador da Inovare Móveis Pla-
nejados. Atendemos a 3 anos em Irati e região, pois 

temos uma grande experiência com móveis, trabalhei 
com exportação para Alemanha, Estados Unidos, e de-
mais países da Europa, com isso adquiri várias técnicas 
que até hoje são usadas em nossa empresa.

Somos uma empresa que sempre procura 
melhorar e  investir em equipamentos avança-
dos para que possamos dar agilidade e qualidade 
na produção dos móveis com  justo custo e bene-
fício, assim proporcionando satisfação aos nos-
sos clientes, hoje posso dizer que usamos tudo 
que está ao nosso alcance pra melhor atender.

Agende seu orçamento pelo numero (42) 99862-
0387 e vamos realizar o  tão sonhado espaço planejado.

I N OVARE  MÓVE I S  P LAN EJADOS

A PARTAM ENTO
DECORADO

FOTO: JOÃO BOETTCHERFOTO: CAROLINA TESSAROLI

FOTO: CAROLINA TESSAROLI
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ARTIGO DE SAÚDE

A rinite não é uma das doenças que colocam indi-
víduos no grupo de risco da covid-19. Entretanto, 

se não tratada, ela pode aumentar, sim, as chances de 
infecções, incluindo pelo novo coronavírus.

Normalmente, os batimentos ciliares do nariz fazem 
a limpeza do local. “Eles provocam uma secreção (muco) 
que põe para fora os microrganismos que estão deposita-
dos no nariz”. Mas em uma pessoa com rinite, essa limpeza 
é prejudicada, levando a uma redução da imunidade local.

O quadro provoca uma inflamação. Além de incha-
ço, há mais secreção e o batimento ciliar não fica tão coor-
denado, facilitando a entrada de um vírus, por exemplo, 
na região. O invasor tem mais tempo de contato com a 
mucosa e predispõe o indivíduo a doenças respiratórias.

“A baixa imunidade local realmente facilita um 
quadro viral, mas é diferente de colocar pessoas com 
rinite no grupo de risco, que é uma chance maior de 
desenvolver casos graves da covid-19.”

Como cuidar da rinite apesar de não estarem no grupo 
de risco, indivíduos com rinite devem ter cuidado redobrado 
nestes períodos de grande circulação de vírus respiratórios.

Sugere a lavagem do nariz com soro fisiológico várias  ve-
zes ao dia. “Pode usar spray ou seringa, vendidos nas farmácias. 
Só a lavagem com solução salina previne várias doenças respi-
ratórias, mas não há nada comprovado que previne a covid-19”.

Veja como ela deve ser feita:
• Use sempre soro fisiológico 0,9%;
• Na falta dele, é possível utilizar solução fisiológica ca-

seira: 1 litro de água fervida ou filtrada acrescida de 2 
colheres (chá) de sal e 1 colher (chá) de bicarbonato; 
Encha uma seringa com capacidade para 20 ml com 
a solução --preferencialmente morna; Aplique-a nas 
narinas, uma de cada vez, de forma lenta e contínua.
Aliás, em época de coronavírus, ela ainda alerta para 

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

Covid-19: Quem tem rinite está no grupo de risco?

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

por Dr. Bruno Leonardo F. Alencar 

Dr. Bruno Alencar Stoklos
Otorrinolaringologista 
CRM/PR 18299   RQE 13511 
(42) 3132-5051    
(42) 9 9925 0440
@dr.brunoalencar.otorrino

o uso individual dos dispositivos de lavagem, além de lim-
pá-los na sequência com um pano umedecido com álcool 
ou lavar com água e sabão. Além disso, é importante lavar 
bem as mãos antes e depois de fazer a higienização.

Em relação aos cuidados ambientais, ela ressalta a 
importância da ventilação dos ambientes e limpeza dos 
pisos da casa com água e sabão, além de evitar carpetes, 
lavar cortinas com frequência, deixar os dormitórios com 
superfícies livres para facilitar a limpeza diária, lavar as 
roupas de cama semanalmente e, se possível, utilizar capas 
impermeáveis aos ácaros nos colchões e travesseiros.

É importante que o paciente procure um médico 
para definir os alérgenos principais a serem evitados 
em seus casos, mas os ácaros da poeira doméstica são 
os mais frequentemente envolvidos”.

É rinite ou coronavírus? 
Ambas as condições podem ter alguns sintomas pa-

recidos, como coriza, tosse e dor de cabeça, mas é possível 
diferenciá-las, principalmente sabendo do histórico pes-
soal. Os especialistas consultados afirmam que os sinais 
da rinite costumam ser limitados ao nariz e olhos, como 
coceira nesses locais, espirros, obstrução nasal e coriza.

Já a covid-19 leva a uma infecção viral sistêmica, ou 
seja, a todo um estado gripal. “No estado gripal clássico, 
assim como acontece com outros vírus, como o influenza, 
o paciente pode sentir febre, cansaço, falta de energia, dor 
muscular, além de alguns sinais e sintomas como dor de 
garganta, perda do olfato e outros que podem sobrepor os 
da rinite, que se limitam à coriza, obstrução nasal, etc”.

A alteração do estado geral é, sem dúvida, um sinal, 
dentro do contexto geral, que direciona para o quadro gri-
pal. Lembrando que, no caso de suspeita de coronavírus, 
é recomendada a ida a um hospital caso os sintomas pio-
rem e exista falta de ar.
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U M A  N O VA PA I X Ã O

A cada trabalho procuro minha superação pessoal e 
profissional, buscando entregar o melhor a cada 

cliente. O melhor dela e o meu! Respeitando o seu rosto, 
sua individualidade, seu gosto pessoal! Aqui vc escolhe 
como quer sua micropigmentação! Cada um é único e me-
rece atendimento personalizado!

COMO FUNCIONA?! PRECISA DE RETOQUE?! 
COMO SE DA A MANUTENÇÃO: 

No dia agendado, antes de ir para o 
procedimento da micropigmentação, realizo 
anamnese (investigação medica e biologica 
da cliente), entrevista (onde avalio o que ela 
espera para seu procedimento) e avaliacao 
(aqui verifico particularidades de cada caso) 
. Feito isso, realizo o projeto da micropig-
mentação a lápis, construindo-o e modifican-
do junto com a cliente. E assim, apos haver a 
concordância de ambas aa partes re-
alizo o procedimento. 

Busco trazer naturalidade e o realis-
mo em cada sobrancelha. Independente da 
tecnica ou instrumento que se utilize, hoje, 
a tendência é sempre prezar pela harmonia 
facial e mais proximo do real, analisando 
cada pessoa em sua particularidade. Anali-
samos seu formato de rosto e olhos, medidas, 
expressão e personalidade, assim chegamos 
a um resultado satisfatório. 
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Trabalho com uma técnica atual de aplica-
ção de anestesico em gel que torna o proces-
so INDOLOR! Sim, o que faz ser indolor alem 
Do anestesico é a forma de aplicação tbm!! 

O retoque se faz necessário na maioria dos 
casos. Deve ocorrer entre 30 a 60 dias do primeiro 
procedimento (tempo necessário a cicatrização). 
Particularmente considero ele essencial, pois per-
mite que possamos fazer ajustes e chegar a um 
otimo resultado final! Em muitos casos ele é in-
dispensável, tanto para que haja boa fixação do 
procedimento quanto bom acabamento final! 

Quanto a duração, a média hoje é de 8 meses 
ate 1 ano e meio, apos esse período é necessário 
fazer a manutenção. Esse processo é realizado 
para manter a micropigmentação sempre em dia!  
Atualmente, quando busca-se a naturali-
dade, nao realizamos a implantação 
profunda do pigmento. Antigamente 
via-se o aspecto mais de tatuagem, 
tendo variações de cores que mui-
tas vezes ficavam esverdeadas 
ou azuis. Assim, a durabilidade 
de uma sobrancelha com aspec-
to mais realista torna-se menor, 
nao sendo fixada permanen-
temente no rosto da cliente, 
o que ca entre nos, pode ser 
um ponto muito positivo, 
pois assim garantimos um 
resultado mais harmônico 
e sempre adaptável as mu-
danças de tendencias e de 
gosto pessoal. Afinal, tudo 
muda, inclusive nossos dese-
jos e gostos! 

AGENDE SUA AVALIAÇÃO E 
TIRE MAIS DUVIDAS!
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Corona Vírus e os Cuidados com os Pets

ARTIGO MUNDO ANIMAL
por Valéria Queiroz 

D

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

Dra. Valéria Queiroz
Médica Veterinária 
CRMV-PR 6495
(42) 3422-7056
(42) 9 9913-1401
vetq@hotmail.com
Rua Moisés de Oliveira, 806 - Irati

- Em havendo pessoas na re-
cepção, o próximo cliente deve 
permanecer no carro até que se 
possa fazer a desinfecção do am-
biente, obedecendo ao sistema sai 
um, entra outro;

- É recomendável que apenas 
um acompanhante por paciente se 
dirija até o local do atendimento, 
evitando aglomeração de pessoas;

- Que pessoas com sinais res-
piratórios evitem marcar atendi-
mento, apenas o façam em casos 
estritamente necessários;

- Em casos de pacientes in-
ternados, visitas deverão ser res-
tringidas, passando boletins cons-
tantes por ligações ou WhatsApp, 
incluindo áudio, fotos e vídeos 
para tranquilizar os tutores;

Algumas outras medi-
das ainda podem ser toma-
das pelos proprietários de 
estabelecimento:

- Disponibilização de 
água com sabão para a higie-
nização das mãos;

- Álcool gel em diversos 
pontos com acesso fácil;

E pensado em um futuro 
atendimento de banho e tosa, o 
ideal seria buscar o pet no carro 
para que o cliente não precise 

urante os últimos dias ti-
vemos muitas mudanças 

na nossa rotina. A pandemia 
nos fez rever muitos conceitos 
e passamos  a nos cuidar muito 
mais para que não adoeçamos e 
nem sejamos portadores dessa 
virose. E nossos pets, como fi-
cam nessa história?

O ramo da saúde animal 
não pode parar por completo, 
atendimento de urgência e emer-
gência não foram suspensos, afi-
nal de contas os pequenos con-
tinuam precisando de cuidados 
veterinários.  Não vai tardar e 
em breve outros serviços pode-
rão ser disponibilizados. Mas, é 
evidente que o mundo em geral 
precisará ter algumas mudan-
ças de rotina, cada um fazendo 
a sua parte para buscar acabar 
com esta pandemia .

Dentre algumas possibilida-
des para que o serviço de atendi-
mento aos pets não seja prejudica-
do, algumas sugestões são:

- Atendimento preferencial-
mente com hora marcada; 

- Mesmo em casos de 
emergência/urgência, ligue an-
tes de se deslocar até o local do 
atendimento;

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

Valéria Queiroz, Médica Veterinária, Clíni-

ca e Cirurgiã, atua há doze anos em Irati, 

oferecendo o que há de melhor para seu 

cão ou gato. Fundadora da Clínica Veteri-

nária Vet Q que disponibiliza os serviços 

de clínica, cirurgia, vacina, internamen-

to de cães e gatos, raio X, eletrocardio-

grama, coleta de exames, e ainda hotel 

para cães e gatos além de banho & tosa.

entrar no estabelecimento e tenha 
contato com outras pessoas, ou ain-
da no leva e traz que entreguem seu 
animalzinho no portão. Ainda no 
pet hotel seria interessante que os 
hóspedes tomem um banho assim 
que cheguem ao estabelecimento.

Lembramos sempre que, até 
o presente momento, não foi com-
provado que nossos pets possam 
pegar e/ou transmitir o COVID-19.

Também é bem importante 
deixar bem claro que a vacina re-
alizada em cães (que abrange um 
tipo de coronavirus) não tem rela-
ção com o COVID-19, não devendo, 
em hipótese alguma, ser usada em 
seres humanos, sendo que pode ter 
efeitos colaterais graves, inclusive 
podendo levar à morte.

Feliz 
natal

Feliz 
natal

Feliz 
natal
e prospero ano novo

i

Que o seu natal tenha os melhores temperos de amor e paz,
e que 2020 tenha um sabor especial, como o nosso!

sao os votos do restaurante
s

EU
RE

K 
co
m
un
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ão

nome:

telefone:

endereço:

data de nascimento: / /

preencha o cupom leve até o restaurante e concorra um kit de material escolar

dognachos + 

coca cola lata+ 

bala fini

R$ 14,90R$ 14,90R$ 14,90
STROGONOFF DE FRANGO 

R$ 11,90R$ 11,90R$ 11,90

BURRITO DE CARNE

R$ 9,90R$ 9,90R$ 9,90 R$ 9,90R$ 9,90R$ 9,90
SALADA DE FRANGO

Férias
com um sabor especial

VALIDADE ATÉ 
31/01/2020

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO GCENTER DA DEZENOVE

?
PEÇA PELO APP

 10% 
DE DESCONTO 

EM TODOS 
OS PRATOS 
MEXICANOS

APRESENTE ESSE FLYER E GANHE

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO  GCENTER 19

(42) 9 9822-9228
DELIVERY 

DO DIA

Segunda-feira

Strogonoff de frango
Terça-feira

Calabresa acebolada
Quarta-feira

Polenta com frango

Quinta-feira
Macarrão com almondegas

Sexta-feira
Pierogue ao molho bolonhesa

Sábado

Feijoada

Domingo

Frango à parmegina

R$ 11,90 

Um prato diferente todo diaUm prato diferente todo dia

Se liga nessa promoção:

TODO DIA UM 
SABOR DIFERENTETODO DIA UM 
SABOR DIFERENTE

SEGUNDA: CARNE TERÇA: STROGONOFF DE CARNE

QUARTA: VEGETARIANO QUINTA: CHILlI

SEXTA: STROGONOFF DE FRANGO

SÁBADO: CALABRESA COM BACON DOMINGO: FRANGO

ANEXO AO GCENTER DA 19HORÁRIO DE ATENDIMENTO até as 20h30
RUA 19 DE DEZEMBRO, 101 - ANEXO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO GCENTER

(42) 99822-9228
peça pelo delivery
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Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

Débora Kuspiosz
Advogada
OAB/PR 96.132

ARTIGO JURÍDICO

E claras e adequadas e com espe-
cificação correta de quantidade, 
características, composição, qua-
lidade, tributos incidentes e pre-
ço, bem como sobre os riscos que 
apresentem, sendo que tais in-
formações devem ser acessíveis 
também às pessoas com deficiên-
cia, conforme prevê o art. 6º, in-
ciso III e parágrafo único da Lei.

Outro direito importante e 
em destaque nesse período é o 
direito de arrependimento. Tal 
direito se aplica especialmente às 
compras não presenciais, feitas 
fora do estabelecimento comer-
cial, como as realizadas pela in-
ternet e pelo telefone. Nesse caso, 
o consumidor pode desistir da 
compra sem custo nenhum, em 
até sete dias corridos, contados 
a partir do dia imediatamente 
posterior à contratação ou rece-
bimento do produto. Ainda, vale 
lembrar que o atraso na entrega 
caracteriza descumprimento de 
oferta, devendo ser comunicado 
ao fornecedor para que sejam to-
madas as devidas providências.

Uma prática tida como abu-
siva e também corriqueira é a 
venda casada. O fornecedor não 

Quer ver online?
Capture o QR CODE
com sua câmera

pode condicionar a venda de um 
produto à compra de outro. No 
nosso dia-a-dia nos deparamos 
como várias situações onde a 
venda casada está implícita e de-
vemos ficar atentos. Você sabia, 
por exemplo, que a consumação 
mínima em bares ou restauran-
tes é um tipo de venda casada e, 
portanto, é uma prática proibida? 
Outro exemplo é a contratação de 
seguro como condição da venda 
ou financiamento de veículos.

Vale mencionar que quan-
do o pagamento será realizado 
via cartão, o estabelecimento 
não pode exigir um valor mí-
nimo. Isto porque, caso a loja 
aceite pagamentos por meio de 
cartão eles valem para qual-
quer valor, sem qualquer custo 
adicional, uma vez que tal pa-
gamento, quando a compra não 
for parcelada, é tido como paga-
mento à vista.

Por fim, importante desta-
car que caso você tenha qual-
quer direito desrespeitado, pro-
cure o Procon da sua cidade e, 
caso a solução não seja satisfató-
ria, consulte um advogado para 
fazer valer os seus direitos.

DIREITO DO CONSUMIDOR

por Débora Kuspiosz 

m tempos de pandemia, 
isolamento social e caos na 

economia, existe um ramo do di-
reito que se sobressai: o direito do 
consumidor. O Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078/1990) 
trata das relações de consumo e 
estabelece normas de proteção e 
defesa ao consumidor.

No entanto, apesar de fa-
zermos uso desses direitos dia-
riamente, a maior parte das 
pessoas não os conhecem total-
mente. Pensando nisso, trouxe 
alguns direitos garantidos por 
essa lei e que são comumente 
desrespeitados.

A começar pelo mais comum 
em épocas de crise: o aumento 
abusivo de preços. Nos últimos 
dias, infelizmente, houve o au-
mento injustificado de preços de 
alguns itens, em especial o álcool 
em gel. Referido aumento, sem 
justa causa, é vedado e deve ser 
denunciado ao Procon da sua ci-
dade para que as medidas cabí-
veis sejam adotadas, que incluem 
desde multas até a cassação do 
alvará do estabelecimento.

Aliás, os produtos devem 
ser expostos com informações 
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FILMES

“Milagre na Cela 7”, o filme 
turco que se transformou na gran-
de sensação da Netflix nas últimas 
semanas, não só tem feito muita 
gente soluçar de chorar, como ain-
da tem provocado muitas 
dúvidas sobre seu final 
—e elas vêm acompanha-
das de algumas teorias. 

Explicamos tudo 
abaixo, mas cuidado: há 
spoilers. Se você ainda 
não viu o filme, pare por 
aqui e volte depois.

A história acompanha 
Memo (Aras Bulut Iynemli), 
homem com deficiência 
intelectual que vive em um 
vilarejo no interior da Turquia, nos 
anos 1980. Pai de uma menina, ele é 
acusado injustamente pela morte da 
filha de um militar, e acaba conde-
nado à morte. No entanto, quando a 
forca parece inevitável, um outro pre-

‘Milagre na Cela 7’: 
Explicamos o final e as teorias do filme

por João Boettcher 

so, Yusuf (Mesut Akusta), decide se 
sacrificar por Memo, deixando-o livre 
para viver com sua filha. 

Pouco sabemos sobre a vida 
de Yusuf, um dos presos que divide 
a cela 7 do título com Memo. Quan-
do Ova (Nisa Sofiya Aksongur), a fi-
lha do protagonista, faz uma visita 
clandestina à prisão, Yusuf dá a en-
tender que matou sua própria filha, 
um crime que o perturba muito.

Mais tarde, em uma conversa 
com Hafiz, espécie de mentor espiri-
tual do grupo, Yusuf diz acreditar que 
não reencontrará sua filha no pós-vi-
da. O colega de cela, no entanto, diz 
uma frase importante: “Se você ma-
chucou sua filha, precisa salvar ou-
tras crianças”. Quando as esperanças 
de Memo se esgotam e a única teste-
munha que poderia testemunhar em 
seu favor é assassinada pelo tenente-

-coronel, pai da garota que morreu, 
Yusuf escolhe ser executado no lugar 
dele, em um plano elaborado que teve 
a conivência do diretor da prisão.

Por causa do sacrifício, 
Memo consegue escapar, e em-

barca com Ova rumo a uma nova 
vida. A garota leva com ela uma 
cigarreira, pertence deixado por 
Yusuf. O filme se encerra com 
ela, já adulta, ao lado da cigar-
reira. Teoria: Yusuf era avô de 
Ova? Como pouco sabemos sobre 
o casamento arranjado de Memo 
e sobre a mãe de Ova, alguns fãs 
começaram a especular que Yusuf 
poderia ser, na verdade, o avô da 
garota. Ele teria matado a filha e 
deixado Ova órfã de mãe, o que te-

ria motivado seu sacrifício.
Outra teoria, ligada 

a essa, é de que Ova não 
seria filha biológica de 
Memo. Ela seria fruto de 
um outro relacionamento 
de sua mãe, que se casou 
com Memo para encobrir 
a gravidez —isso, no en-
tanto, não a teria impedi-
do de ser morta pelo pai.

Vale lembrar, no en-
tanto, que o filme em ne-

nhum momento indica que essas 
coisas tenham acontecido. No fim, 
o sacrifício de Yusuf deve ter sido 
motivado pelo seu desejo de se re-
dimir e reunir um pai e uma filha 
—o verdadeiro milagre do título.



27



28

Como você está lindando com a 
ansiedade neste período de Pandemia?

O COVID19 é 
uma doença que 
afeta não ape-
nas a saúde do 
corpo dos in-
fectados, mas a 
saúde mental de 
todos afetados 

por seus efeitos 
na sociedade. Nes-

se tempo de crise pelo 
qual pas- samos, o isolamento social tem 
causado em muitas pessoas sintomas de an-
siedade e síndrome do pânico. Ignorar estes 
sintomas e preocupar-se apenas com a ‘saú-
de física’, é o primeiro erro que podemos co-
meter em direção à redução das defesas de 
nosso sistema imune. 

Todos estamos sendo afetados direta-
mente por essa crise, contudo, temos de com-
preender que esta crise será passageira, e que 
devemos tentar tirar lições valiosas dela. 

O Home Office é sua nova realidade? 
Estabeleça uma rotina de trabalho que 
seja eficiente, para que possa continuar 
sendo produtivo. 

O afastamento social é o que mais 
lhe afeta? Use a tecnologia para aproxi-
mar amigos e parentes, mantenha con-
tato social mesmo com o afastamento.  
Se sente improdutivo ou sem criativida-
de? Talvez agora seja a hora de come-

çar aquele curso online que você sempre 
adiou ou dizia não ter tempo. 

Todos os desafios que se levantam à 
nossa frente são oportunidades para nos 
superarmos, e, são aqueles que melhor se 
adaptam que terão os menores prejuízos 
físicos, financeiros e psicológicos.
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